AGP

ASTRO GRIP

ÎMBUNĂTĂŢEŞTE CU 800%
ADERENŢA PE ŞURUBURI ŞI
BOLŢURI

Informații generale

• Previne "alunecarea" uneltelor chiar şi pe
şuruburi şi bolţuri deteriorate.
• Compoziţia este de gel cu conţinut de
pudră din diamante industriale.
• Nu este inflamabil, nu este toxic şi este
biodegradabil.
• Uşor de curăţat.
• A se folosi cu: chei fixe interioare sau
exterioare, chei tubulare, chei combinate,
chei reglabile, imbus şi torx, toate tipurile
de şurubelniţe şi maşini de înfiletat.

ASTRO GRIP previne alunecarea uneltelor pe bolţuri,
şuruburi, cap de şuruburi deteriorate etc. ASTRO GRIP
este compus din pudră de diamante industriale şi un
gel biodegradabil.
Când ASTRO GRIP este folosit pe obiecte deteriorate
cum ar fi capuri de şuruburi rotunjite,

particulele solide (pudra de diamante) sunt presate
între unealtă şi capul şurubului astfel ca se atinge
aderenţa necesară. Pudra de diamante rămâne lipită
de unealtă datorită gelului şi poate fi uşor îndepărtată
la nevoie. Prin acest procedeu se măreşte aderenta cu
800%.

Informații tehnice
Aspect (la 20°C): gel.
Miros: aproape fără miros.
Culoare: gri către gri- albastru.
Punct de fierbere/ gama de temperatură: 100°C.
Punct de inflamabilitate: > 61°C.
Presiunea vaporilor (la 20°C): 24hPa..

Densitatea relativă (la 20°C): 1.24
Solubilitatea în apă: solubil.
Presiunea relativă a vaporilor: 0.6.
Durata de viaţă: 36 luni, a se păstra în locuri uscate,
răcoroase şi ferite de îngheţ.
Măsuri de siguranţă: consultaţi Fişa de Siguranţă.

Aplicații și utilizare
• Pentru utilizare cu: chei fixe interioare sau
exterioare, chei tubulare, chei combinate, chei
reglabile, imbus şi torx, toate tipurile de
şurubelniţe şi maşini de înfiletat etc.
Nr. articol
N314510

Denumire
Astro Grip

Conţinut
15g

Notă
Toate informaţiile incluzând imaginile sunt
furnizate cu cea mai mare acurateţe. Totuşi, este
potrivit pentru utilizatori chiar şi fără test de
comptabilitate a fiecărui produs pentru scopurile
lor. Compania Novatio este responsabilă pentru
complitudinea si corecteţea informaţiilor şi refuză
să
asigure
garanţii
pentru
consumul
Dumneavoastră particular. Garanţia furnizată de
Novatio se referă doar la condiţiile standard de
vânzare ale produsului. În niciun caz Novatio nu
sunt responsabili pentru daune accidentale sau
daune provenite din folosinţă neadecvată sau din
vânzarea produsului către alt client.

TRATAMENTUL ŞI PROTECŢIA SUPRAFEŢELOR
WWW.TECH-MASTERS.EU/RO

Categorie
TRATAMENTUL ŞI PROTECŢIA
SUPRAFEŢELOR

